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Tämän tutkielman aiheena oli tutkia suomalaisen pk-yrityksen kansainvälistymistä. 

Tavoitteena oli auttaa suomalaista cleantech-palveluja tarjoavaa yritystä 

kansainvälistymisen suunnittelussa ja löytää sille sopiva lähestymistapa Viron 

markkinoille. Aihe on tärkeä, sillä yrityksellä ei ole aikaisempaa kokemusta 

kansainvälistymisestä tai Viron markkina-alueesta. Pk-yrityksillä on myös usein 

rajalliset resurssit tuottaa markkinatutkimus kohdemaasta tai palkata erillisiä 

asiantuntijoita apuun. Sopivaa lähestymistapaa lähdettiin kartoittamaan tutkimalla pk-

yritysten kansainvälistymiseen liittyvää kirjallisuutta, vertailemalla erilaisia 

vientimuotoja, tutkimalla Viron makroympäristöä ja kulttuuria sekä analysoimalla. 

Tutkielma muodostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosuudessa 

selvitettiin kirjallisuudesta pk-yrityksen kansainvälistymisen motiiveja ja 

menestystekijöitä, minkälaisia vientimuotoja yrityksillä on valittavissa sekä mitkä ovat 

niiden hyödyt ja haitat sekä minkälaisia Viron makroympäristö ja kulttuuri ovat. 

Empiriaosuutta varten yrityksen toimitusjohtajaa haastateltiin, minkä pohjalta yrityksen 

palvelua, vahvuuksia ja heikkouksia sekä kohdemaan tarjoamia mahdollisuuksia ja 

uhkia analysoitiin käyttäen hyödyksi teoriaosuudesta kerättyä tietoa.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että Viron makroympäristö sekä kulttuuri vastaavat pääosin 

Suomea, eivätkä ne luo kansainvälistymiselle isoja esteitä. Merkittävin eroavuus 

kohdemaassa oli heikompi hintataso ja ostovoima, joiden vuoksi yrityksen tulee 

valmistautua alentamaan hintoja. Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa 

Virosta löytyvän kysyntää palvelulle ja sopivimman vientimuodon olevan välitön vienti.  
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The subject of this thesis is the internationalization of a Finnish SME. The goal was to 

help a Finnish company offering cleantech services in the planning of internationalizing 

its operations and find a suitable approach to exporting its services to the Estonian 

market. This subject is important because the company has no previous experience 

in internationalization or of the Estonian markets. As most SME’s, the company has 

limited resources to conduct a market research of the target market or hire an expert 

to help with internationalization. This thesis consists of a theoretical and an empirical 

part. In the theoretical part the literature was reviewed regarding the motives and 

success factors in the internationalization of SMEs, different exporting modes and their 

pros and cons were reviewed, and the Estonian macro environment and culture were 

examined. For the empirical part the CEO of the company was interviewed. Based on 

the interview the company’s service, its strengths and weaknesses and the 

opportunities and threats that the company faces in the Estonian markets were 

analyzed by using the information gathered in the theoretical part.  

 

The results suggest that the Estonian macroenvironment and culture mostly match 

with the Finnish ones and do not create major obstacles for internationalization. The 

most important difference in Estonia was their lower price level and purchasing power, 

due to which the company must prepare to lower their prices. Based on this research 

it can be said that it is possible to find demand for the service in the Estonian markets 

and that the most suitable export mode is selling directly to Estonian customers without 

external middlemen.  
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1. Johdanto 

 

Case-yritys on suomalainen cleantech-palveluja tarjoava pk-yritys, joka suunnittelee 

kansainvälistymistä Suomea ympäröiviin maihin. Käsite ’pk-yritys’ tulee sanoista pieni 

ja keskisuuri yritys. Pk-yritykseksi lasketaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle 

250 ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 

miljoonaa euroa. (Tilastokeskus 2019b) Sana ’cleantech’ taas viittaa yritykseen, joka 

tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat sen asiakasta joko suoraan tai välillisesti säästämään 

luonnonvaroja ja ympäristöä. Nämä ratkaisut voivat esimerkiksi auttaa parantamaan 

asiakkaan energiatehokkuutta, vähentää sen päästöjä tai auttaa sitä käyttämään 

luonnonvaroja kestävämmin. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019) Case-yrityksen 

anonymiteetin vuoksi yrityksen sekä sen kilpailijoiden nimet on muutettu, osa lähteistä 

piilotettu eikä yrityksen palvelua tulla esittelemään yksityiskohtaisesti. 

Kansainvälistyminen vaatii yritykseltä paljon resursseja, joita yrityksillä ei ole usein 

tuhlattavaksi (Knight 2000, 12-13). Varsinkin pk-yrityksillä on usein rajoitetut resurssit 

sekä mahdollisuudet toteuttaa syvällistä markkinatutkimusta. (Musteen, Francis & 

Datta, 2010, 197) Koska yrityksen tietotaito on osa yrityksen resursseja, voidaan 

ajatella, että markkinatiedon kasvaessa yrityksen resurssit ovat arvokkaampia 

(Andersen 1993, 211) Tästä syystä kohdemarkkinan tarkka tutkiminen ja 

kansainvälistymisen suunnittelu ennen uusille markkinoille lähtemistä on tärkeää. 

Kansainvälistymisen suunnitteluun kuuluu paljon erilaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat 

yrityksen menestymismahdollisuuksiin. Näitä päätöksiä ovat muun muassa 

vientimuodon valinta ja se, miten toimintatapoja muutetaan uusilla markkinoilla. 

(Yrittäjät 2014)  

 

Tämän työn tarkoituksena onkin tutkia, miten case-yrityksen tulisi muuttaa 

toimintatapojaan lähestyessään kansainvälisiä markkinoita. Yritystä kiinnostaa 

erityisesti laajentaminen Baltian maihin, mutta koska alue on niin laaja, ja maat eroavat 

toisistaan osittain merkittävästikin, kohdistetaan tutkimus vain yhteen maahan. Viro, 

Latvia sekä Liettua ovat taloudellisesti sekä poliittisesti osin samankaltaisia. Maiden 

ostovoimakorjatut bruttokansantuotteet per asukas ovat samalla tasolla ja kasvavat 

tasaiseen tahtiin. Kaikki maat myös kuuluvat Euroopan Unioniin sekä Schengen-
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maihin, mikä helpottaa vientiä ja maiden välillä. Kolmesta maasta Virolla on kuitenkin 

läheisimmät suhteet suomalaisiin, ja Suomi onkin Viron merkittävin vienti- ja 

tuontikumppani. Viro sijaitsee myös maantieteellisesti lähempänä Suomea kuin muut 

Baltian maat, mikä tekee maiden välillä matkustamisesta helpompaa ja nopeampaa. 

Virossa, toisin kuin Latviassa ja Liettuassa, on myös sama valuutta kuin Suomessa, 

mikä osin helpottaa vientiä. (CIA 2019a; CIA 2019c; CIA 2019d) Hofsteden 

kulttuuridimensioiden perusteella Viron kulttuuri on myös lähimpänä Suomen 

kulttuuria verrattuna Latviaan ja Liettuaan (Hofstede Insights 2019b). Alustavan 

analyysin perusteella kohdemaaksi valitaan siis Viro, jonka makroympäristöä, 

kulttuuria ja kilpailutilannetta analysoidaan tarkemmin.  

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten Viron toimintaympäristö eroaa 

suomalaisesta, ja miten case-yrityksen tulisi lähestyä kohdemaata. 

Päätutkimuskysymys työssä on: 

 

”Miten suomalaisen pk-yrityksen tulisi lähestyä suomalaisista toimintatavoista 

poikkeavaa toimintaympäristöä?” 

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää case-yritykselle toimiva lähestymistapa Viroon 

laajentumiseen. Pk-yritysten kansainvälistymistä on tutkittu jo reilusti, joten 

teoriapohjaa tutkimukselle löytyy. Yrityksen toiminnan laajentaminen ulkomaille on iso 

päätös, jota ei voi impulsiivisesti tehdä. Koska pk-yrityksillä on jo alkuun rajalliset 

resurssit käytössään, tulee yrityksen varmistua siitä, että niitä käytetään 

mahdollisimman tehokkaasti. Pk-yrityksen kansainvälistymisprosessi onkin hyvin 

kiinnostava aihe tutkia, koska se vaatii erityistä valmistautumista ja suunnittelua. Jotta 

voidaan varmistaa mahdollisimman menestyksekäs kansainvälistyminen ja minimoida 

laajentumisen riskit, on tärkeää tutkia tarkasti, mitkä tekijät vaikuttavat 

lähestymistavan valintaan. Tästä syystä tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat 

seuraavat: 
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1. ” Miten Viron liiketoimintaympäristö vaikuttaa yrityksen kansainvälistymiseen?” 

2. ”Miten kohdemaiden markkinakulttuurit vaikuttavat lähestymistapaan?” 

3.  ”Onko Virossa kysyntää case-yrityksen palvelulle?” 

4. ”Mitä vientimuotoa case-yrityksen tulisi käyttää?” 

 

Nämä alatutkimuskysymykset auttavat selvittämään vastauksen sille, mitkä tekijät 

vaikuttavat pk-yrityksen lähestymistavan valinnassa. Ensimmäinen alatutkimus-

kysymys selvittää vastausta siihen, miten kohdemaan liiketoimintaympäristö, kuten 

poliittinen tai taloudellinen tilanne eroavat Suomesta ja asettaako 

liiketoimintaympäristö esteitä kansainvälistymisen eteen. Toinen alatutkimuskysymys 

tutkii, miten kohdemaan kulttuuri eroaa Suomesta, miten se vaikuttaa yrityksen 

toimintoihin maassa. Kolmas alatutkimuskysymys selvittää, onko kohdemaassa 

tarpeeksi kysyntää yrityksen palvelulle, että laajentuminen sinne olisi kannattavaa. 

Lopulta, viimeinen alatutkimuskysymys tutkii, mikä vientimuoto sopisi case-yrityksen 

palveluille parhaiten laajentaessa toimintaa Viroon.  

 

1.2. Tutkimuksen rajoitukset 

 

Koska työ tehdään tapaustutkimuksena case-yritykselle, on tutkimuksessa tehty 

rajoituksia. Rajoitukset ovat tässä tutkimuksessa tarpeellisia, jotta tutkimuksen 

tuloksena olisi juuri case-yritykselle sopiva ja käyttökelpoinen lähestymistapa. 

Ensimmäiseksi, tutkimus tarkastelee toimintatapoja ja vientimuotoja case-yrityksen ja 

palveluita tarjoavan pk-yrityksen näkökulmasta. Ensimmäinen rajaus on tehty, jotta 

tutkimuksen tulokset olisivat mahdollisimman hyödyllisiä juuri case-yritykselle. 

Toiseksi, työ on rajattu koskemaan vain case-yrityksen tuottavinta segmenttiä. Tämä 

rajaus on tehty mahdollistamaan syvällinen analyysi sekä kohtuullistamaan analyysin 

määrä. Yrityksellä on kolme isoa asiakassegmenttiä, joista kaikilla lukuisia eri 

palveluita, eikä olisi mielekästä kandidaatin tutkielman mittakaavalla analysoida 

jokaista segmenttiä ja palvelua erikseen. Kolmanneksi, tutkimus on rajoitettu 

koskemaan vain Viroa. Eri maat voivat erota toisistaan hyvin paljon markkinakulttuurin 

ja lakien näkökulmasta, eikä samalla lähestymistavalla voida laajentua kaikkiin maihin. 
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Tästä syystä olisi mahdotonta luoda tutkielmassa tuloksia, jotka olisivat case-

yritykselle tarkkoja tai käyttökelpoisia ilman tätä rajausta.  

 

1.3. Tutkimuksen kulku 

 

Työ alkaa tutkimalla aiheen teoreettista taustaa. Tämä teoriakappale etsii 

kirjallisuudesta pk-yritysten kansainvälistymisen menestystekijöitä, esittelee erilaisia 

vientimuotoja sekä analysoi Viron liiketoimintaympäristöä PESTEL-analyysin avulla ja 

vertailee Suomen ja Viron kulttuureita jo olemassa olevan kirjallisuuden avulla. 

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään metodologiakappaleeseen, jossa tutkitaan ja 

analysoidaan kansainvälistyvää palvelua sekä yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia 

sekä kohdemaan asettamia mahdollisuuksia ja uhkia. Lopulta tulokset-kappaleessa 

kootaan tutkimuksen löydökset ja esitetään suosituksia yritykselle.  

 

2. Teoreettinen tausta 

 

Tässä osiossa käsitellään pk-yrityksen kansainvälistymistä ja Viron 

liiketoimintaympäristöä. Tutkimuksen teoreettisena pohjana käytetään 

kansainvälistymiseen liittyvää kirjallisuutta, kuten kirjoja ja tutkimusartikkeleita. 

Kohdemaan toimintaympäristöä tullaan tutkimaan PESTEL-analyysin avulla. 

PESTEL-analyysi on yrityksen makroympäristön tarkasteluun luotu työkalu. Sen 

avulla tarkastellaan ympäristön aiheuttamia tekijöitä, joihin yritys ei omalla 

toiminnallaan pysty vaikuttamaan, mutta jotka yrityksen tulee ottaa huomioon 

toiminnassaan. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen, 2014, 67-68) PESTEL-analyysi 

koostuu kuudesta eri tekijästä: poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät sekä 

teknologia, ympäristötekijät ja lait.  

 

Viron maiden markkinakulttuuria tutkittaessa tullaan käyttämään viittä eri 

kulttuuriparametriä, jotka perustuvat Hofsteden luomaan kulttuuristen ulottuvuuksien 

malliin. Hofstede löysi viisi erilaista kansallisen kulttuurin dimensiota tutkiessaan, 

miten yrityksen työntekijöiden kansalliset kulttuurit eroavat toisistaan. Dimensiot 
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koskevat ihmisten tasa-arvoa, epävarmuuden aiheuttamaa stressiä, ihmisten 

tarkastelua joko yksilöinä tai ryhmänä, emotionaalisten roolien jakautumista miesten 

ja naisten kesken sekä suuntautumista tulevaisuuteen tai menneisyyteen. (Hofstede 

2001, 29) Viron kulttuuri on viime vuosikymmeninä muuttunut kovaan vauhtiin (Alas & 

Elenurm 2018, 49; White, Val &, Dialmy 2011, 487). Tämän vuoksi kulttuurin 

tutkimisessa käytetään pääasiassa kirjallisuutta tältä vuosikymmeneltä ja vanhempaa 

kirjallisuutta tarkastellaan hyvin kriittisesti, vertaillen uudempaan tietoon.  

 

Yritystä myös tullaan analysoimaan SWOT-analyysilla. SWOT-analyysissä selvitetään 

yrityksen kohdemaassa kohtaamat ulkoiset mahdollisuudet ja uhat, sekä yrityksen 

sisäiset vahvuudet ja heikkoudet kohdemaassa. Ulkoista ympäristöä tarkastellessa 

selvitetään kohdemaan tärkeimmät makroympäristön ja mikroympäristön tekijät, jotka 

luovat yritykselle mahdollisuuksia, kuten korkea kysyntä, ja uhkia, kuten kohde- ja 

kotimaan huonot suhteet. Sisäistä ympäristöä tarkastellessa taas etsitään, minkälaisia 

vahvuuksia ja heikkouksia yrityksellä on, kuten esimerkiksi yrityksen maine, palvelun 

laatu tai hinnat.  (Kotler & Keller 2016) 

 

Yrityksen palvelua tullaan tutkimaan Lauterbornin 4C markkinointimixin avulla. 

Lauterborn kehitti markkinointimixinsä korvaamaan aikaisemman 4P mallin, joka 

luotiin massatuotannon aikana markkinoinnin työkaluksi. 4C malli ottaa 4P mallia 

paremmin huomioon asiakkaan tarpeet ja se soveltuu myös palvelun analysoimiseen. 

Mallissa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet, palvelun asiakkaalle aiheuttamat 

kokonaiskustannukset, ostamisen helppous sekä kommunikointi yrityksen ja 

asiakkaan välillä. (Lauterborn 1990) 4C mallin avulla tutkielmassa pystytään 

paremmin hahmottamaan yrityksen tarjonnan heikkouksia ja vahvuuksia.  
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Osiossa suoritetaan ensimmäiseksi katsaus kirjallisuuteen pk-yrityksen 

kansainvälistymisestä: mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kansainvälistymiseen ja 

menestymiseen kansainvälisessä ympäristössä. Tämän jälkeen tutkitaan erilaisia 

vientimuotoja sekä niiden etuja ja heikkouksia. Kolmantena tutkitaan Viron 

makroympäristöä PESTEL-analyysin avulla ja viimeisenä vertaillaan suomalaisten ja 

virolaisten liiketoimintaan liittyviä kulttuureja.  

 

2.1. Pk-yrityksen kansainvälistyminen 

 

Kansainvälinen markkinaympäristö tarjoaa yrityksille enemmän haasteita ja siellä 

tehdään useammin virheitä. Nämä virheet aiheutuvat usein kohdemaan kotimaasta 

eroavasta toimintaympäristöstä ja voivat aiheuttaa yritykselle kovia kustannuksia. 

Tässä toimintaympäristössä vallitsevat erilaiset kulttuurin arvot ja tavat, kielet, 

lainsäädännöt, liiketoimintatavat ja poliittiset ympäristöt. Jos viejäyritys ei kunnolla 

valmistaudu näihin erilaisuuksiin, tulee kohdemaassa toimimisesta hyvin haastavaa. 

(Seristö 2002, 9-11) Eronen (2002, 79) toteaa palvelun ja vientimuodon vaikuttavan 

kohdemarkkinan valintaan ja toisinpäin. Eronen selittää, etteivät kaikki tuotteet sovi 

Lähestymis-
tapa

Markkina-
kulttuuri

PESTEL

Kansain-
välistymis-

muodot

SWOT
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kaikille markkinoille sellaisinaan, ja joskus tuotteen muuttaminen kohdemaahan 

sopivaksi saattaa olla liian kallis toteuttaa. Kohdemaat myös saattavat vaatia tiettyjä 

vientimuotoja, ja tuote ja kohdemaa yhdessä määrittelevät, mikä vientimuoto sopii 

parhaiten. Myös Lu (2002, 19) väittää tutkimuksessaan vientimuodon olevan tärkeä 

päätös, sillä se vaikuttaa yrityksen toiminnan tuottavuuteen ja tehokkuuteen 

kohdemaassa. Hill, Hwang ja Kim (1990, 117) myös toteavat vientimuodon olevan 

kriittinen päätös kansainvälistymisessä, sillä se vaikuttaa yrityksen kohdemaassa 

kohtaaviin riskeihin ja resurssien tarpeeseen. 

 

Pk-yritysten kohdalla kansainvälistyminen on usein vaiheittain ja vähittäin etenevä 

prosessi, jolloin yritys laajentaa toimintaansa maa tai alue kerrallaan. (Ahokangas & 

Pihkala 2002, 62-63) Kansainvälistymisen nopeus riippuu useista tekijöistä. Powell 

(2014, 42-43) totesi tutkimuksessaan pk-yrityksen kannattavuudella olevan 

positiivinen vaikutus kansainvälistymisen nopeuteen. Tämä viittaa siihen, että mitä 

kannattavampaa yrityksen toiminta on, sitä nopeammin yritys kansainvälistyy. 

Chandra, Styles ja Wilkinson (2012, 85-93) taas havaitsivat tutkimuksessaan, että pk-

yrityksen kansainvälistymisen nopeus ja reitti riippuivat kontekstista: missä ja miten 

yritys on operoinut menneisyydessä ja nykyhetkellä ja minkälaiset yrityksen 

oppimismahdollisuudet sekä verkostot ovat. Useat tutkimukset ovat myös väittäneet, 

että aikainen kansainvälistyminen tuo yritykselle useita etuja, sillä nuorilla yrityksillä 

on enemmän oppimis- ja kehittämismahdollisuuksia ja ne kykenevät sopeuttamaan 

toimintaansa sekä joustamaan rutiineissaan helpommin. (Powell 2014, 31-32; 

Musteen, Francis & Datta, 2010, 197)  

 

Pk-yrityksen kansainvälistyminen vaatii yritykseltä ja kohdemaalta myös tiettyjä 

ominaisuuksia menestyäkseen. Pirnes ja Kukkola (2002, 67) totesivat kirjassaan, että 

kansainvälistyminen vaatii yritykseltä usein kysyntää kotimaassa ennen 

kansainvälistymistä. Yrityksellä tulee myös olla terve taloudellinen pohja ja 

henkilökunnalla kansainvälistymiseen sopivia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 

motivaatiota ja kykyä sopeutua (Pirnes & Kukkola 2002, 96; Karhu 2002). Sopivan 

kohdemaan löytäminen on myös kriittistä kansainvälistymisessä, sillä varmistamalla, 

kohdemaan sopivuus yritys minimoi kansainvälistymisen riskit ja varmistaa sen 

toiminnan kannattavuuden ja kasvumahdollisuudet. (Bose 2016, 99) Karhu (2002, 
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125) toteaa kirjassaan, että markkinatiedon puutteellisuus on yleinen syy 

palveluyritysten vaikeuksille kansainvälistymisessä. Tämä puutteellisuus johtuu 

palveluiden yksilöllisyydestä, jonka vuoksi Karhun mukaan on mahdotonta saada 

tarkkaa tietoa palvelutoiminnan kustannuksista, tuotoista sekä niiden suhteesta.  

 

2.2. Vientimuodot 

 

Vientimuoto viittaa yrityksen tapaan viedä tuotteitaan tai palveluitaan kansainvälisille 

markkinoille. Vientimuotoja on erilaisia, eikä olemassa ole yhtä oikeaa muotoa, joka 

sopisi kaikissa tilanteissa. Eri vientimuotoihin liittyy erilaisia riskejä ja muodon valinta 

riippuu paljolti kohdemaasta, yrityksen resursseista, vietävän hyödykkeen laadusta ja 

siitä, miten halukas yritys on pitämään ohjat itsellään. (Gabrielsson & Luostarinen 

2002, 101) Koska muotoja on useita, tässä tutkimuksessa keskitytään vain niihin, jotka 

sopivat case-yrityksen kaltaiselle pk-yritykselle ja palvelutuotteiden vientiin.  

 

2.2.1. Epäsuora vienti 

 

Epäsuorassa viennissä yritys vie tuotteensa kansainvälisille markkinoille kotimaisen 

välikäden avulla (Gabrielsson & Luostarinen 2002, 104). Tämä välikäsi voi olla 

vientiagentti tai vientiliike. Tällöin yrityksellä ei ole suoraa kansainvälistä liiketoimintaa, 

sillä tuote myydään kotimarkkinoilla. (Pehkonen 2000, 49-50). Tämä vientimuoto ei 

vaadi yritykseltä osaamista kansainvälistymisestä, sillä se pystyy hyötymään 

välikäden kokemuksesta. Epäsuorassa viennissä riskejä on helppo hallita, mutta yritys 

on tässä muodossa hyvin riippuvainen välikädestä ja välikäsien palkkiot voivat 

aiheuttaa yritykselle isoja kustannuksia. Tämän vientimuodon avulla on vaikea 

kasvaa, ja yrityksellä on usein huono tuntemus kohdemarkkinasta. (Karhu 2002, 79-

87)  

 

2.2.2. Suora vienti 

 

Suora viennissä yritys myy tuotteensa kohdemaassa sijaitsevan välikäden avulla 

asiakkaalle (Gabrielsson & Luostarinen 2002, 104). Tämä välikäsi voi olla 
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kohdemaassa toimiva tuontiagentti, joka kommunikoi asiakkaan kanssa ja välittää 

yritykselle ostotarjouksia tai kaupanvälittäjä, joka ottaa hoitaakseen yrityksen 

myynnin, markkinoinnin sekä laskutuksen (Pehkonen 2000, 52-56). Suorassa 

viennissä yrityksellä on lyhyet jakelukanavat, mikä lisää selkeyttä, ja suhteellisen 

alhaiset jakelukustannukset. Kohdemaassa sijaitsevan välikäden avulla yritys saa 

myös helpommin markkinainformaatiota. Tässä muodossa haittana on kuitenkin 

loppuasiakkaan huono tuntemus, kun välikäsi hoitaa kommunikaation asiakkaiden 

kanssa ja tästä johtuva riippuvuus välikädestä. (Karhu 2002, 88-91) 

 

2.2.3. Välitön vienti 

 

Välittömässä viennissä yritys myy palvelunsa suoraan toisessa maassa sijaitsevalle 

asiakkaalle ja ottaa hoitaakseen kaikki vientitoiminnot (Gabrielsson & Luostarinen 

2002, 105). Tämä vientimuoto sopii parhaiten, kun myyntivolyymit ovat pienet, 

yksittäisen kaupan rahallinen arvo on merkittävä ja tarvittava tekninen asiantuntemus 

on avainasemassa. Välittömässä viennissä yritys voi esimerkiksi perustaa 

kohdemaahan oman myyntikonttorin. (Pehkonen 2000, 56) Myyntikonttori voidaan 

perustaa kohdemaahan tehostamaan markkinointia tai kun välikäsien käyttöä ei koeta 

kannattavaksi. Oma myyntikonttori kohottaa yrityksen vientimääriä enemmän kuin 

välikäsien avulla olisi mahdollista ja sen kautta yrityksen on mahdollista hankkia 

tuoretta markkinatietoa ja olla helpommin yhteydessä asiakkaisiinsa. Tämä kuitenkin 

aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia ja vaatii investointeja. (Pehkonen 2000, 56-57)  

 

Välittömässä viennissä myyjällä on siis vastuu koko ketjusta, jolloin vientiä pystytään 

hallitsemaan paremmin ja markkinointitoimenpiteet ovat joustavia. Välittömässä 

viennissä saadaan hyötyä myös tuloksellisesta toimintatavasta ja vahvan osaamisen 

säilymisestä. Koska yritys on vastuussa koko ketjusta, syntyy sille korkeat 

markkinointikustannukset ja se saattaa kärsiä kohdemarkkinan paikallistuntemuksen 

puutteesta. (Karhu 2002, 110-113) 
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2.2.4. Alihankinta 

 

Alihankinta tarkoittaa sopimusta, jossa yritys palkkaa ulkopuolisen, kohdemaassa 

toimivan alihankkijan suorittamaan jonkin yrityksen liiketoiminnon, kuten esimerkiksi 

palvelun tuotannon, yrityksen ohjeiden mukaisesti (Tilastokeskus, 2019a). Etuna 

alihankinnassa voi olla kustannussäästöt, kun kohdemaassa palkka- ja hintatasot ovat 

matalampia kuin kotimaassa. Kohdemaassa saattaa myös olla enemmän osaamista, 

jolloin työtä voidaan tehdä tehokkaammin tai laadukkaammin. Heikkouksina tässä 

toimintamuodossa voi olla sopivan kumppanin löytämisen vaikeus, mikä voi aiheuttaa 

yritykselle lisäkustannuksia ja pitkittää prosessia. Yrityksen on myös vaikea valvoa, 

että alihankkijat toimivat yrityksen arvojen mukaisesti, jolloin myös laadunvarmistus 

on heikompaa. Tässä muodossa on myös riskinä, että yritys kouluttaa itsellensä 

kilpailijan. (Gabrielsson & Luostarinen 2002, 111-117)   

 

2.3. PESTEL-analyysi 

 

Yrityksien toimintaan vaikuttavat useat tekijät, joihin yritys ei voi vaikuttaa, mutta jotka 

sen tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Nämä tekijät tulevat yrityksen ulkopuolelta, 

sitä ympäröivästä toimintaympäristöstä eli makroympäristöstä. Tässä osiossa Viron 

makroympäristöä tullaan analysoimaan PESTEL-analyysin avulla. Analyysissä 

tutkitaan, minkälainen kohdemaan poliittinen ja taloudellinen tilanne on, kohdemaan 

sosiaalisia ja teknologisia tekijöitä, maan ympäristötilannetta ja asennetta ympäristöä 

kohtaan sekä maan lakeja, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.  

 

2.3.1. Poliittinen tilanne 

 

Viron poliittinen tilanne on ollut viime vuosien ajan melko vakaa ja rauhallinen. Maa 

sai itsenäisyytensä takaisin Neuvostoliitosta alle kolmekymmentä vuotta sitten, 

vuonna 1991. Itsenäistymisen jälkeen Viro on muuttanut poliittista järjestelmäänsä 

Suomen järjestelmää vastaavaksi. Kuten Suomi, Viro on parlamentaarinen tasavalta 

ja maassa vallitsee demokratia. (CIA 2019a; CIA 2019b) Korruption taso Virossa on 

myös matala ja se on viime vuosina madaltunut entisestään (Freedom House 2018). 
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Alas ja Elenurm (2018, 58) kuitenkin toteavat korruption olleen vielä viime vuosina 

ongelma joissain valtion omistamissa sekä kunnallisissa yrityksissä. Virossa, media 

on riippumatonta ja ihmisillä on sananvapaus. (Freedom House 2018) Suomella ja 

Virolla on ollut jo vuosien ajan hyvät naapurisuhteet ja maat ovat tehneet yhteistyötä 

itsenäistymisestä saakka (Suomen Suurlähetystö, Tallinna 2014). Vuonna 2018 

Suomi oli Viron isoin tuonti- ja vientimaa ja suomalaisten yritysten hyödykkeiden vienti 

Viroon muodosti 13 prosenttia Viron tuonnista. (Statistics Estonia 2019b)  

 

Yhteisöverotus Virossa on jo useamman vuoden ollut samalla tasolla kuin Suomessa, 

20 prosenttia (Trading Economics 2019b). Virossa yritysten sosiaaliturvamaksut ovat 

reilusti korkeampia kuin Suomessa. Virossa yritys maksoi 33,8 prosenttia työntekijän 

palkasta sosiaaliturvamaksua, kun Suomessa sama luku oli 23,2 prosenttia. (Trading 

Economics 2019c)  

 

Viro kuuluu Euroopan Unioniin (EU) sekä Schengen-maihin Suomen kanssa. 

Schengen-sopimuksella yhteistyöhön kuuluvien maiden välillä vapaata liikkumista on 

helpotettu, jolloin rajatarkastukset ja matkustusrajoitukset on poistettu. (Tulli 2019) 

EU-jäsenyyden ansiosta Viro ja Suomi kuuluvat Euroopan yhtenäismarkkina-

alueeseen, jolloin viennin esteitä on poistettu. Tämä tarkoittaa tuotteiden ja 

palveluiden vapaata liikkumista maiden välillä ja sitä, että maiden lakeja on 

harmonisoitu keskenään. Yhtenäismarkkina-alueen kansalaiset pystyvät asumaan ja 

työskentelemään muissa jäsenmaissa. (European Commission 2019b) Virossa on 

valuuttana Euro (CIA 2019a). Sama valuutta kohdemaassa helpottaa osaltaan myös 

vientiä poistamalla hintojen epäselvyyden ja valuuttariskin. Valuuttariski syntyy, kun 

yritys tekee kauppaa maassa, jossa valuutta on eri kuin kotimaassa. Tällöin 

valuuttojen kurssivaihtelut voivat aiheuttaa osapuolille voittoa tai tappiota kaupasta: 

yritys voi maksaa kaupasta liikaa tai saada kaupasta liian pienen hinnan. (de Jong, 

Ligterink & Macrae 2006, 5) 

 

2.3.2. Taloudellinen tilanne 

 

Viron taloudellinen tilanne on melko vakaa, ja maan bruttokansantuote kasvaa joka 

vuosi. Vuonna 2018, maan bruttokansantuote oli 26 miljardia, mikä on 3,9 prosenttia 



12 

 

edellisvuotta suurempi. (Statistics Estonia 2019a) Ostovoimakorjattu BKT per asukas 

Virossa oli 29 481 dollaria vuonna 2017 mikä on noin 26 244 euroa. Suomessa sama 

luku oli noin 36 003 euroa. (Trading Economics 2019a. Kauppalehti 2019).  

 

Big Mac Indeksillä mitattuna Viron hintataso on huomattavasti matalampi kuin 

Suomessa. Vuonna 2016 Big Mac maksoi Suomessa 45 prosenttia enemmän kuin 

Virossa. (Economist 2018) Big Mac Indeksi on hyödyllinen hintatason vertaamisessa, 

sillä hampurilaisen hinta sisältää muun muassa työntekijöiden palkat ja toimitilan 

vuokran (Reuvid, Sherlock 2011, 363). Ostovoima Virossa vuonna 2016 oli myös 

melko heikko, vain 72 prosenttia EU:n keskiarvosta. Suomessa ostovoima taas oli 14 

prosenttia EU:n keskiarvoa parempi samana vuonna. (Eurostat 2017) Tämä johtuu 

ainakin osittain kasvavasta inflaatiosta Virossa, jolloin hinnat ovat kasvaneet 

kiihtyvään vauhtiin palkkojen kehittyessä hitaammin (Statistics Estonia 2018, CIA 

2019). Virossa on tosin viime vuosina ollut pulaa työntekijöistä, mikä on nostanut 

virolaisten palkkatasoa (Market Opportunities 2017). Syyskuussa 2018 virolaisten 

keskipalkka oli 1 291 euroa kuukaudessa, kun Suomessa sama palkka oli 3 470 euroa 

(Trading Economics 2019d). Kiihtyvästä palkkatasosta huolimatta, Virossa keskipalkat 

ovat siis vielä moninkertaisesti pienemmät kuin Suomessa.  

 

2.3.3. Sosiaaliset tekijät 

 

Verrattuna Suomeen, Virossa asukasluku on melko alhainen, vain 1,2 miljoonaa 

(2018) ja se on ollut laskussa viime vuosien ajan (CIA 2019a). Virolaisilla suhteellisen 

hyvä englannin kielen taito ja useat puhuvat myös suomea ja venäjää (Work in 

Estonia, 2019). Virolaisista noin 37 prosenttia puhuu englantia sujuvasti, kun taas 

melkein 25 prosenttia ei ymmärrä kieltä ollenkaan. Englantia ei kuitenkaan nähdä 

Virossa kielenä, joka yhdistäisi eri kansallisuuksia vaan virolaiset kokevat viron kielen 

taidon olevan avain luottamukseen kansainvälisissä suhteissa. (Kultuuriministeerium, 

2017) 

 

Virossa ulkomaalaisten palveluiden ja tuotteiden määrä on korkea eivätkä virolaiset 

erityisesti suosi kotimaisia yrityksiä. Tämä saattaa osin johtua siitä, että virolaiset ovat 

hyvin hintaherkkiä. (Societe Generale, 2019) Hintaherkkyys viittaa siihen, että tuotteen 
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tai palvelun hinta vaikuttaa vahvasti kuluttajan ostopäätökseen. Tällainen kuluttaja 

reagoi helposti hinnan nousuun vaihtamalla toiseen tuotteeseen/palveluun. 

(Cambridge Dictionary, 2019)  

 

2.3.4. Teknologia 

 

Viroa on viime vuosina kutsuttu maailman digitaalisesti kehittyneimmäksi maaksi 

(Hammersley 2017). Tämä johtuu siitä, että maan palvelut on digitalisoitu hyvin ajoissa 

ja hyvin pitkälle. Maassa muun muassa äänestäminen ja veroilmoitukset tapahtuvat 

internetissä ja maan hallitus on toiminut paperittomana vuodesta 2000 lähtien. 

(Schwede 2017, Hammersley 2017) Virossa on myös laaja julkinen Wi-Fi yhteys, joka 

on tutkimuksissa todettu maailman toiseksi parhaaksi (Estonian world 2015). Koska 

virolaiset ovat eläneet laajasti digisoidussa maassa jo vuosikymmeniä, on myös 

verkkokauppojen käyttö hyvin suosittua maassa. Sosiaalisella medialla ja internetillä 

yleensäkin on myös todettu olevan hyvin vahva vaikutus virolaisten ostopäätöksissä. 

(Societe Generale, 2019) 

 

2.3.5. Ympäristö 

 

Viro sijoittuu Yalen Environmental Performance Indexissä (EPI) sijalle 48 vuonna 2018 

Suomen sijoittuessa sijalle 10. Tämä viittaa siihen, että Suomen ympäristö on 

paremmassa kunnossa kuin Virossa. (EPI 2018a) Indeksistä tulee selville, että 

Suomessa hiilidioksidi päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin Virossa ja ilmasto 

huomattavasti paremmassa kunnossa. (EPI 2018b, EPI 2018c) EPI:n tuloksesta voi 

päätellä, että ympäristöasiat ja ekologinen yritystoiminta ovat Suomessa isompi trendi 

ja tärkeämpi aihe kuin Virossa.  

 

Vuodesta 2000, jätteen tuotto Virossa on kaksinkertaistunut. Tämän seurauksena 

ympäristöveroa on kasvatettu ja siitä saadut tulot ovat nelinkertaistuneet vuodesta 

2001 vuoteen 2016. Ympäristöveron osuus maan bruttokansantuotteesta on myös 

kaksinkertaistunut. Tämä on osaltaan kasvattanut yritysten halua vähentää saasteen 

ja jätteen määrää: Tuotannon kehittäminen vähemmän saastuttavammaksi ja jätettä 

tuottavaksi tuo säästöjä ympäristöverossa. (Statistics Estonia 2018) Myös European 
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Environment Agencyn (2015) raportissa huomattiin virolaisilla yrityksillä olevan 

kasvava halu vähentää jätteen määrää ja kasvattaa jätteen kierrätysastetta. Raportin 

mukaan kestävä kehitys on tullut virolaisille entistä tärkeämmäksi ja kuluttajat suosivat 

ekologisia tuotteita ja yrityksiä.  

 

2.3.6. Lait 

 

Virossa lainsäädäntö on hyvin läpinäkyvää ja liiketoimintaa tukevaa. Maassa turhat 

byrokratiat ovat minimoitu, minkä ansiosta esimerkiksi yrityksen perustamiseen kuluu 

vain kolme tuntia. (Estonia 2019; Doing Business 2019) Viro on maailman 

kuudenneksi paras taloudellisessa vapaudessa ja maan laki suosii vahvasti 

yrittäjyyttä. Ulkomaisilla sijoittajilla on maassa samat oikeudet kuin paikallisillakin, 

esimerkiksi sama oikeus perustaa yritys ja harjoittaa liiketoimintaa Virossa. (Invest in 

Estonia, 2019)  

  

EU-jäsenyyden takia muun muassa EU jätelaki on integroitu Viron lainsäädäntöön, 

samoin kuin Suomessa (European Commission, 2019a). Viron jätelain (RT I 2004, 9, 

52) ensimmäisen luvun 21 §:n mukaan yritysten tulee hyödyntää jätteensä kaikissa 

mahdollisissa toiminnoissa, niin pitkälle kuin mahdollista. Yritysten tulee ottaa 

käyttöönsä toimenpiteitä, joissa luonnonvaroja käytetään mahdollisimman kestävällä 

tavalla tai suunnitella ja tuottaa tuotteita, jotka ovat mahdollisimman kierrätyskelpoisia, 

ja joilla on pisin mahdollinen elinkaari.  

 

2.4. Kulttuurien erot liiketoiminnassa 

 

Tässä työssä liiketoimintaan vaikuttavaa kulttuuria tutkitaan viiden eri 

kulttuuriparametrin avulla, jotka määritellään Hofsteden kulttuuridimensioiden avulla. 

Nämä kulttuuriparametrit ovat seuraavat 1) Valtaetäisyys, 2) Yksilökeskeisyys vs. 

yhteisöllisyys, 3) Maskuliinisuus vs. feminiinisyys, 4) Epävarmuuden sietäminen vs. 

välttäminen sekä 5) Pitkän vs. lyhyen aikavälin suuntautuminen (Hofstede Insights 

2019d).  
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2.4.1. Valtaetäisyys 

 

Valtaetäisyys koskee vallan jakautumista kulttuurin jäsenten kesken. Se kertoo siitä, 

miten kulttuurin jäsenet hyväksyvät byrokratian ja vallan epätasaisen jakautumisen. 

Maat, joissa valtaetäisyys on korkea, ihmiset hyväksyvät hierarkkisen järjestyksen, ja 

oman ns. heikomman asemansa yhteiskunnassa, ilman erillisiä perusteluja. Matalan 

valtaetäisyyden maat taas tavoittelevat vallan tasaista jakautumista ja vaativat 

perusteluja, jos valta on jakautunut epätasaisesti (Hofstede Insights 2019d).  

 

Hofsteden mallin mukaan Suomessa ja Virossa valtaetäisyys on matala, Virossa tosin 

hieman korkeampi. Kulttuurien jäsenet siis tavoittelevat tasa-arvoa yhteisön jäsenten 

kesken eikä titteli takaa jäsenten arvostusta. Työpaikoilla esimiehet ovat lähestyttäviä 

eikä hierarkkinen järjestys ole kovin jäykkä. Yrityksissä valta on myös hajautettu, 

jolloin yksi ihminen ei omaa liikaa toimivaltaa. Virolaisissa ja suomalaisissa yrityksissä 

työntekijöitä konsultoidaan ja työntekijät arvostavat johtajia, jotka antavat tilaa 

mielipiteille sekä erimielisyyksille. Kommunikointi yrityksissä on suoraa ja osallistavaa. 

Viron historia Neuvostoliitossa aiheuttaa tässä parametrissä kuitenkin hieman 

vaihtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat ikäluokat arvostavat titteleitä ja 

auktoriteettia enemmän kuin nuoret. (Hofstede Insights 2019a, Hofstede Insights 

2019c) Suomessa ja Virossa kulttuurien jäsenet siis hyväksyvät vallan, vain kun he 

kokevat sen oikeutetuksi tai lailliseksi, esimerkiksi koulutuksen takia (Harisalo 2008, 

278). 

 

2.4.2. Yksilökeskeisyys vs. kollektivismi 

 

Yksilökeskeisyys vs. yhteisöllisyys kuvastaa sitä, miten paljon kulttuurin jäsenet 

arvostavat henkilökohtaisia suhteita liiketoiminnassa. Yksilökeskeiset kulttuurit 

odottavat jokaisen pitävän huolta itsestään, kun kollektivistisissa kulttuureissa taas 

jäsenten odotetaan pitävän huolta toisistaan lojaliteettia vastaan. (Hofstede Insights 

2019d)  

 

Hofsteden mallin mukaan Suomi ja Viro ovat hyvin yksilökeskeisiä maita. 

Kommunikointi Virossa on mallin mukaan suoraa ja virolaiset kertovat mielipiteensä 
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sekä tarkoittavat mitä sanovat. Heille rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. 

Yksilökeskeisissä maissa palkkauspäätöksiä ei tehdä perhe- tai ystävyyssuhteiden 

perusteella vaan tiukasti työntekijän saavutusten ja osaamisen mukaan. (Hofstede 

Insights 2019a, Hofstede Insights 2019c) Virolaisten yksilökeskeisyyttä tukee myös 

Järvis, Virovere ja Tintin (2016, 272) tutkimus, jossa huomattiin virolaisten 

työntekijöiden olleen haluttomia jakamaan tietoa tai osaamista. Tämä viittaa 

ajatusmaailmaan ”jokainen on vastuussa omasta menestyksestään”, joka on 

Hofsteden yksilökeskeisissä maissa tyypillistä (Hofstede Insights 2019a). World 

Economic Forumin (2016, 20) raportin mukaan Viro on enemmän kollektivismin ja 

yksilökeskeisyyden rajalla. He toteavat virolaisten olevan itsenäisiä ihmisiä, mutta 

yrittäjien luoneen hyvin tiiviitä verkostoja keskenään maan pienuuden vuoksi.   

 

2.4.3. Maskuliinisuus vs. feminiinisyys 

 

Maskuliinisuus vs. feminiinisyys parametri kertoo kulttuurin jäsenteen asenteista 

menestystä ja saavutuksia kohtaan. Maskuliinisissa kulttuureissa jäsenet tavoittelevat 

saavutuksia, sankarillisuutta ja fyysistä palkkiota suorituksista. Feminiinisissä 

kulttuureissa ihmiset arvostavat yhteistyötä, nöyryyttä ja heikommasta huolta 

pitämistä. (Hofstede Insights 2019d)  

 

Hofsteden malli luokittelee sekä Suomen että Viron feminiiniseksi kulttuuriksi. Tämä 

tulee selvästi ilmi muun muassa kulttuurien jäsenten taipumuksesta nöyryyteen ja 

saavutuksista hiljentymiseen: statusta ei näytetä ulkopuolisille vaan he antavat työn ja 

tulosten puhua puolestaan. Työpaikoilla esimiehet tavoittelevat yhteisymmärrystä ja 

jos erimielisyyksiä ilmenee, ne ratkaistaan kompromissien ja neuvotteluiden avulla. 

Kulttuureissa hiljaisuus ja kuuntelu ovat myös tärkeä osa kommunikointityyliä. 

Virolaiset ottavat kritisismin usein henkilökohtaisesti ja hiljenevät ongelmista 

(Hofstede Insights 2019a, Hofstede Insights 2019c) Virossa ja Suomessa ihmiset 

hyväksyvät pienempiä korvauksia ponnisteluistaan kuin maskuliinisissa maissa ja 

kokevat tarvitsevansa muiden ihmisten tukea menestyäkseen (Harisalo 2008, 279). 

Alasin ja Elenurmin (2018, 55) mukaan virolaiset eivät näytä vahvoja tunteita ja 

peittävät usein halunsa. Hän myös toteaa Virossa kiitollisuuden olevan hyvin tärkeää, 

mutta ylpeyttä ei tule maassa näyttää.  
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2.4.4. Epävarmuuden sietäminen vs. välttäminen 

 

Epävarmuuden sietäminen vs. välttäminen kertoo siitä, miten epämukavaksi kulttuurin 

jäsenet kokevat epävarmuuden ja monitulkintaisuuden. Epävarmuutta sietävät 

kulttuurit omaavat rennomman asenteen epävarmuutta kohtaan, ja he eivät koe 

tarvitsevansa tiukkoja sääntöjä epävarmuuden minimisoimiseksi. Epävarmuutta 

välttävät kulttuurit taas haluavat ylläpitää tiukkoja normeja uskolle ja käyttäytymiselle. 

(Hofstede Insights 2019d)  

 

Hofsteden mallin mukaan sekä suomalaisilla että virolaisilla on vahva mieltymys 

välttää epävarmuutta. Kulttuurien jäsenet uskovat ajan olevan rahaa, kokevat sisäistä 

tarvetta työskennellä ahkerasti ja pysyä kiireisenä. He myös arvostavat tarkkuutta ja 

täsmällisyyttä työssään ja odottavat sitä muilta. Suomalaiset ja virolaiset saattavat 

myös herkästi vastustaa innovaatioita ja heidän sietokykynsä epätavanomaista 

käyttäytymistä kohtaan voi olla alhainen. (Hofstede Insights 2019a, Hofstede Insights 

2019c) Hofsteden mallin mukaan siis sekä virolaiset että suomalaiset arvostavat 

asioiden ennustettavuutta ja varmuutta. He turvautuvat helposti hierarkiaan ja 

välttävät oma-aloitteisuutta kohdatessaan uusia asioita. (Harisalo 2008, 279) Myös 

Alas ja Elenurm (2018, 54) toteavat Viron olevan epävarmuutta välttävä kulttuuri. Alas 

ja Vadi (2006, 164) kuitenkin huomasivat tutkimuksessaan nuorten virolaisten 

työntekijöiden sietävän muutoksia paremmin kuin vanhempi väestö.   

 

Vuonna 2016 toteutettu tutkimus totesi, useissa virolaisissa yrityksissä 

turvallisuusriskejä minimoitiin näennäisesti, mutta ei käytännössä. Tutkimuksen 

perusteella vaikuttaakin, että virolaisilla on halua pienentää riskejä, mutta ei tahtoa 

toteuttaa sitä. (Järvis, Virovere & Tint 2016, p. 272-275) Toinen tutkimus taas totesi 

virolaisilla olevan rennompi käsitys ajasta ja täsmällisyydestä. Tutkimus myös totesi 

Viron nopeasi kehittyvän kulttuurin vaikuttavan tähän ’rentouteen’. Koska tutkimus on 

melkein kymmenen vuoden takaa, voi nopeasti kehittyvää kulttuuria käyttää 

kyseenalaistaessa tutkimuksen paikkansapitävyyttä nykypäivänä. (White, Valk & 

Dialmy, 2011, p. 487)  
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2.4.5. Pitkän vs. lyhyen aikavälin suuntautuminen 

 

Pitkän vs. lyhyen aikavälin suuntautuminen vaikuttaa siihen, keskittyykö kulttuurin 

jäsenet tulevaisuuteen vai menneisyyteen. Pitkän aikavälin kulttuurit kohdistavat 

katseensa yhteisön tulevaisuuteen. Näissä kulttuureissa yleistä on käytännönläheinen 

lähestymistapa, säästeliäisyys ja valmistautuminen tulevaisuuteen. Lyhyen aikavälin 

kulttuurit taas keskittyvät enemmän menneisyyteen. Näissä kulttuureissa painoarvoa 

saavat pitkät traditiot, tarkat käyttäytymisnormit, eivätkä kulttuurin jäsenet siedä 

muutosta perinteissä. (Hofstede Insights 2019d)  

 

Hofsteden kulttuuriulottuvuuksien mallin perusteella suomalaiset ovat suuntautuneet 

lyhyelle aikavälille. Mallin mukaan Suomen kulttuuri olisi siis normatiivinen, eli 

suomalaiset toimivat ja ajattelevat tiettyjen sääntöjen ja määräysten mukaan. Tämä 

viittaa siihen, että suomalaiset asettavat paljon arvoa traditioille, eivät säästä paljoa 

tulevaisuuteen ja keskittyvät lyhyen aikavälin hyötyyn. (Hofstede Insights 2019c) 

Tämän mukaan suomalaiset eivät usko mahdollisuuksiinsa yhtä paljon kuin pitkälle 

aikavälille suuntautuneet (Harisalo 2008, 279). 

 

Hofsteden mallissa, toisin kuin suomalaiset, virolaiset ovat suuntautuneita pidemmälle 

aikavälille ja heidän katseensa on tulevaisuudessa. He ovat mallin mukaan hyvin 

käytännönläheisiä ja uskovat totuuden riippuvan tilanteesta. Heillä on taipumusta 

säästämiseen ja investoimiseen ja pystyvät muuttamaan perinteitään helposti. 

(Hofstede Insights 2019a) Virolaiset mallin mukaan arvostavat määrätietoista asioiden 

tavoittelua ja uskovat mahdollisuuksiinsa enemmän (Harisalo 2008, 279). Myös Alas 

ja Elenurm (2018, 54) tukevat väitettä virolaisten suuntautumisesta tulevaisuuteen. 

Hän kuitenkin toteaa juurien Neuvostoliitossa aiheuttavan sen, että vanhemmat 

yritysjohtajat osoittavat vielä skeptisyyttä pitkänaikavälin suunnittelua kohtaan. 
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3. Metodologia 

 

Tässä osiossa tutkitaan yrityksen palvelua, sen heikkouksia ja vahvuuksia Viron 

markkinoilla sekä kohdemaan tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia. Tutkimuksessa 

käytetään laadullista tutkimusmenetelmää ja tarkemmin, kyseessä on tapaustutkimus. 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita useasta yhtaikaisesta 

lopputulokseen vaikuttavasta tekijästä sekä kehitellään teorioita ja etsitään 

säännönmukaisuuksia suuremman ymmärryksen saavuttamiseksi. Tutkimuksessa 

muuttujat ovat monimutkaisia, kietoutuneita toisiinsa, niitä on vaikea mitata ja 

tutkimuksen tarkkuus ja luotettavuus saavutetaan verifioimalla. (Hirsjärvi & Hurme, 

2015, 25-26) Laadullisessa tutkimuksessa harvoin asetetaan tutkimushypoteesi 

ennen aineiston hankintaa. Tutkijalla ei siis ole erityisiä ennakko-oletuksia tutkittavasta 

aiheesta, vaan teoria rakennetaan aineiston perusteella ikään kuin alhaalta ylöspäin.  

(Eskola & Suoranta, 1998, 15-16). Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin tähän 

tutkimukseen, koska tutkimus koskee yksittäistä yritystä ja tutkimukseen liittyvää 

aineistoa on vaikea muuntaa mitattavaan muotoon. Työssä on myös hankalaa asettaa 

tutkimushypoteeseja ennen aineiston keruuta.  

 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai muutamaa tarkoituksella valittua tapausta, 

joka voi olla esimerkiksi yritys tai sen osa. Tutkimuksen kohteena on usein jokin 

yrityksen toiminto tai prosessi ja tavoitteena saada syvempi ymmärrys tutkittavasta 

kohteesta. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 154-157; Metsämuuronen 2008, 

16-17) Tapaustutkimus pohjautuu paljolti tutkittavan omiin kokemuksiin ja näin sallii 

yleistysten käytön (Cohen & Manion 1995, 123) 

 

Empiiriseksi aineistoksi tutkimuksessa luodaan primaaridataa yrityksestä 

puolistrukturoidun haastattelun avulla. Haastateltavana on yrityksen toimitusjohtaja. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija määrää haastattelun kysymykset kuitenkin 

antaen haastateltavalle vapauden vastata niihin omin sanoin. Tämä antaa 

haastateltavalle mahdollisuuden vastata myös ohi kysymyksen, jolloin tutkija voi 

saada tietoa, jota ei olisi itse tajunnut kysyä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 

104) Haastattelussa selvitetään yrityksen nykyisiä toimintatapoja, kuten markkinointia 

ja palvelun ostoprosessia, sekä pyritään saamaan tarkennusta muun muassa palvelun 
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hinnan muodostukseen ja yrityksen resursseista, kuten henkilöstön määrästä. 

Haastattelussa saatua aineistoa analysoidaan teoriaosuudessa ilmi tulleiden tietojen 

avulla.  

 

Tässä kappaleessa tullaan ensiksi esittelemään yritys lyhyesti, jonka jälkeen yrityksen 

palvelua analysoidaan 4C-markkinointimixin avulla. Tämän jälkeen tutkitaan yrityksen 

kilpailijoita ja analysoidaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä kohdemaan 

tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia.  

 

3.1. Case-yritys lyhyesti 

 

Case-yritys on suomalainen pk-yritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita 

resurssitehokkuus ja kiertotalousasioissa. Yrityksen asiakkaita ovat yritykset, julkinen 

sektori sekä jätehuolto, johon tässä työssä keskitytään. Case-yrityksen 

asiantuntijapalvelut auttavat asiakkaita ymmärtämään niiden toiminnan 

ympäristövaikutuksia paremmin ja kehittämään niiden toimintaa ympäristöä 

vähemmän kuormittavaksi. Yritys tarjoaa palveluitaan tällä hetkellä vain Suomen 

markkinoilla ja sillä on vain yksi toimisto. (Yrityksen verkkosivu 2019) 

 

3.2. 4C -markkinointimix 

 

Tässä kappaleessa yritystä tutkitaan Lauterbornin 4C mallin käsitteiden mukaan. 

Ensiksi analysoidaan palvelun tuottamaa arvoa asiakkaan näkökulmasta eli, miten 

asiakas hyötyy palvelusta. Toiseksi analysoidaan palvelun oston kokonaiskustannusta 

yritykselle ottaen huomioon myös muut kustannukset kuin hinta, kuten esimerkiksi 

matkustuskulut. Kolmanneksi tutkitaan palvelun ostamisen helppoutta eli, miten 

vaikea ostoprosessi on asiakkaalle ja miten paljon se vaatii asiakkaalta aikaa. 

Viimeisenä tutkitaan yrityksen kommunikointia asiakkaiden kanssa ennen ostoa, 

palvelun tuottamisen aikana sekä myynnin jälkeen. Osion analyysi perustuu 

toteutettuun haastatteluun sekä jo yrityksestä jo olemassa olevaan aineistoon, kuten 

esimerkiksi uutisiin ja yrityksen verkkosivuilta löytyvään informaatioon.  
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3.2.1. Customer Value – Arvo asiakkaalle  

 

Case-yritys tarjoaa jätehuoltosektorille kattavasti erilaisia asiantuntijapalveluita. Yritys 

tuottaa jätehuollon yrityksille tarpeiden mukaista tietoa erilaisista 

ympäristövaikutuksista sekä kustannuksista. Näiden palveluiden avulla jätehuollon 

yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. 

Palveluita voi käyttää myös päätöksenteon tukena. (Yrityksen verkkosivut 2019) 

Palvelun avulla yritys siis saa selville, miten paljon sen toiminta kuormittaa ympäristöä 

ja miten se pystyy tulevaisuudessa vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Tämä on tärkeää tietoa yritykselle nykypäivänä, kun ympäristöasiat ovat tulleet 

ihmisille tärkeiksi Virossa. Ympäristön kuormitus on kasvanut viime vuosina paljon ja 

kuluttajien kasvaneen ympäristötietoisuuden kautta myös yritysten halukkuus 

pienentää ekologista jalanjälkeään on kasvanut. Case-yrityksen asiakkaat pystyvät 

täten käyttää palvelua myös yrityskuvansa parantamisessa, joko mainostamalla 

arvioinnin hyviä tuloksia tai sitä, että yritys on ottanut askeleen yrityksen 

ympäristökuormituksen pienentämiseksi.  

 

Sama palvelu on mahdollista toteuttaa myös yrityksen sisällä, jolloin yritys hankkisi 

itselleen järjestelmän ja työntekijöitä suorittamaan palvelun. Tämä kuitenkin vaatii 

yritykseltä paljon vaivaa ja resursseja, sillä esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen 

palvelun tuottamiseen sekä järjestelmiin vie aikaa ja rahaa. Jos työntekijöitä ei ole 

koulutettu tehtävään ja järjestelmän käyttöön kunnolla, saattaa lopputulos olla 

virheellinen tai tulkittu väärin. Tämä voi olla myös pitkä prosessi, eikä palvelun 

sisäistäminen välttämättä ole kannattavaa, kun tarvitaan yksittäisiä raportteja 

nopeasti. Tästä syystä case-yrityksen palvelu voi säästää yrityksen resursseja sekä 

helpottaa ja nopeuttaa raportin saamista.  

 

3.2.2. Cost to Satisfy – Kokonaiskustannus asiakkaalle  

 

Ostoprosessi, palvelun hintaa lukuun ottamatta, ei tule asiakkaalle erityisen kalliiksi. 

Case-yrityksellä on tapana matkustaa asiakkaan luokse, kun asiakas on kiinnostunut 

palvelun ostamisesta. Asiakkaalle ei siis tästä koidu matkustuskustannuksia ennen 

ostoa. Yritys myös tarjoutuu hoitamaan datan keräämisen asiakkaan puolesta, jolloin 
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asiakkaan työntekijöiden käyttämä työaika palvelun ostamiseen minimoituu. 

(Yrityksen toimitusjohtaja 2019) Kun palvelu viedään Suomesta 

ulkomaanmarkkinoille, tulee kuitenkin kohdemaan hintataso ottaa huomioon, ettei 

palvelua yritetä myydä liian korkealla tai matalalla hinnalla. Virossa hintataso ja 

ostovoima on alhaisempi kuin Suomessa. Tämä viittaa siihen, että hinta, joka 

Suomessa koetaan kohtuulliseksi voi Virossa olla kohtuuton.  

 

3.2.3. Convenience – Oston helppous 

 

Case-yritys on tehnyt palvelun ostamisesta suhteellisen helppoa asiakkaalle. Kun 

asiakas on osoittanut kiinnostustaan palvelua kohtaan, yrityksen edustaja matkustaa 

asiakkaan luokse kertomaan palvelusta ja kartoittamaan asiakkaan tarpeita. 

Asiakkaan ei siis tarvitse missään vaiheessa matkustaa yrityksen luokse. Case-yritys 

myös tarjoutuu itse hoitamaan datan keräämisen asiakkaan puolesta, jolloin 

säästetään asiakkaan työntekijöiden työaikaa. Yritys ottaa myös palvelunsa 

tuotannossa aina asiakkaansa tarpeet huomioon siinä, kuinka laaja mallinnus 

toteutetaan ja kuinka kiireisesti. (Yrityksen toimitusjohtaja 2019) Kuten aikaisemmin 

todettiin, case-yrityksen palvelu säästää myös reilusti asiakkaan aikaa ja vaivaa 

verrattuna palvelun sisäistämiseen 

 

3.2.4. Communication - Kommunikaatio  

 

Case-yritys luottaa paljolti toiminnassaan suoraan markkinointiin, jossa yritys ottaa 

yhteyttä suoraan potentiaaliseen asiakkaaseen. Osa asiakkaista löytää yrityksen 

myös hakukoneen välityksellä tai yrityksen edellisten asiakkaiden kautta. (Yrityksen 

toimitusjohtaja 2019) Kuten aiemmin on tullut jo ilmi, ensikontaktin jälkeen yritys suosii 

kasvokkain käytäviä keskusteluja ennen tarjouksen tekoa. Näissä keskusteluissa 

potentiaalinen asiakas voi esittää kysymyksiänsä ja varmistaa yrityksen pätevyyden. 

Näiden tapaamisten ohella yritys käy myös sähköpostin välityksellä keskusteluja 

asiakkaan kanssa tarvittaessa. (Yrityksen toimitusjohtaja 2019) Kommunikaatio 

asiakkaiden kanssa ennen ostoa sekä palvelun toteutuksen aikana on siis hyvin 

suoraa ja runsasta. Näin yritys pystyy tarkasti kartoittamaan asiakkaan tarpeet sekä 

rakentamaan luottamuksen asiakkaan ja yrityksen välille.  
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Yrityksellä ei ole varsinaisia jälkimarkkinointitoimenpiteitä tällä hetkellä. Case-

yrityksen toimitusjohtajan (2019) mukaan yritykset ottaa kontaktia asiakkaaseen 

projektin jälkeen ovat olleet tehottomia. Yrityksellä kuitenkin on usein läheiset välit 

asiakkaisiin, ja keskustelua myös edellisten asiakkaiden kanssa syntyy usein jätealan 

tapaamisissa. Yhteydenpito palveluntuoton jälkeen tapahtuu siis pääasiassa 

suunnittelemattomasti näissä tapahtumissa. (Yrityksen toimitusjohtaja 2019).  

 

3.3. Kilpailijat 

 

Euroopan markkinoilta on vaikea löytää yritystä, joka tuottaisi samankaltaisia 

palveluita erityisesti jätehuollon yrityksille. Markkinoilta löytyy kuitenkin useita 

yrityksiä, jotka tarjoavat tukea yrityksille tuottaa samainen palvelu sisäisesti. Nämä 

yritykset tarjoavat asiakkaalle koulutusta ja järjestelmiä analyysien tekoon. Kilpailija1 

tarjoaa järjestelmiä, joiden avulla asiakasyritys pystyy ottamaan palvelun käyttöön 

omassa yrityksessään. Nämä järjestelmät on suunniteltu soveltumaan myös aiheesta 

tietämättömälle käyttäjälle. (Kilpailija1 verkkosivut 2019) Kilpailija2:n palvelu on 

samantyyppinen kuin Kilpailija1:n, mutta se tarjoaa asiakkailleen myös koulutusta 

aiheeseen liittyen. (Kilpailija2 verkkosivut 2019) Kilpailija2 tuottaa lisäksi yrityksille 

myös case-yrityksen palvelun kaltaisia asiantuntijapalveluita. Toisin kuin case-yritys, 

Kilpailija2 ei kuitenkaan ole erikoistunut jätehuoltoon. (Kilpailija2 verkkosivut 2019) 

 

3.4. SWOT-analyysi 

 

Tässä osiossa suoritetaan case-yritykselle SWOT-analyysi. Laajentaessa toimintaa 

uudelle markkina-alueelle, kohtaa yritys useita tekijöitä, jotka vaikuttavat sen 

menestymismahdollisuuksiin. Tässä analyysissä tutkitaan yrityksen sisäisiä tekijöitä, 

eli sen vahvuuksia ja heikkouksia kohdemaassa sekä ulkoisia tekijöitä, eli 

mahdollisuuksia ja uhkia, jotka se kohtaa kohdemaassa. Tunnistamalla nämä tekijät 

pystytään tekemään päätöksiä siitä, miten vahvuuksia ja mahdollisuuksia voidaan 

käyttää hyväksi sekä miten heikkoudet käännetään vahvuuksiksi ja uhat 

mahdollisuuksiksi.  
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Kuva 2. SWOT-analyysi 

 

3.4.1. Vahvuudet 

 

Case-yritykseltä löytyy paljon vahvuuksia, jotka auttavat sitä kansainvälistymisessä. 

Ensinnäkin, yrityksellä on paljon kysyntää kotimarkkinoilla. Jätehuollon palvelut ovat 

yrityksen tuottoisimpia palveluita ja case-yrityksen toimitusjohtajan (2019) mukaan 

yrityksen palveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Vahva kysyntä kotimaassa antaa 

yritykselle tukea ja suojaa kansainvälistymisessä, kun yrityksellä on varma tulonlähde 

laajentaessa epävarmoille ulkomaan markkinoille. Koska virolaiset ja suomalaiset 

eivät toisistaan eroa merkittävissä määrin, kysyntä kotimaassa voi viitata siihen, että 

kohdemaassa saatettaisiin olla myös kiinnostuneita kyseisestä palvelusta.  

 

Toinen vahvuus yrityksellä on sen henkilökunta. Case-yritys palkkaa yritykseen vain 

parhaat ja korkeasti koulutetut ammattilaiset. Yritys palkkaa asiantuntijansa 

pääasiassa samasta yliopistosta, jonka koulutusohjelmat ovat yritykselle tuttuja. 

Toimitusjohtajalla onkin asenne, jonka mukaan parhaat ja tehokkaimmat työntekijät 

maksavat myös paljon. Korkeasti koulutetut ja osaavat asiantuntijat ovat siis osa 

yrityksen brändiä ja myyntivaltti. Verrattuna kilpailijoihin ja substituoiviin palveluihin, 

henkilöstön asiantuntijuus takaa asiakkaille sen, että yrityksen tulokset sekä 

suositukset ovat, jolloin palveluun investoiduista rahoista saadaan mahdollisimman 

paljon irti.  

 

Vahvuudet

•Kotimaan kysyntä

•Asiantunteva ja korkeasti koulutettu 
henkilökunta

•Kyky joustaa ja sopeutua nopeasti

Heikkoudet

•Vähäinen kokemus kansainvälisestä 
liiketoiminnasta

•Heikko liikevoitto

•Viron kielen taidon puute

SWOT
Mahdollisuudet 

 

• Virolaisten kasvava kiinnostus 
ekologisuutta ja kierrätystä kohtaan 

• Hyvä taloudellinen ja poliittinen tilanne 
 

Uhat 
 

• Viron alhainen hintataso 
• Substituoivat palvelut & hintaherkkyys 
• Virolaisten puheiden ja tekojen 

kohtaamattomuus 
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Kolmanneksi, koska yritys on vielä kooltaan pienehkö, on sen toiminta melko 

joustavaa ja se on nopea sopeutumaan. Yrityksen toimitusjohtaja esimerkiksi kertoi, 

että usein tilanteen sitä vaatiessa, yritys saattaa hyvin nopeastikin palkata uusia 

asiantuntijoita. Tämä on aikaisemman tutkimuksen perusteella todettu tärkeäksi 

ominaisuudeksi, joka helpottaa yritystä sopeuttamaan toimintansa paremmin 

kohdemaan tarpeita vastaavaksi.  

 

3.4.2. Heikkoudet 

 

Case-yritykseltä löytyy myös joitakin heikkouksia liittyen kansainvälistymiseen, jotka 

sen tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Tärkein heikkous yrityksellä on kokemuksen 

puute kansainvälistymisestä sekä Viron markkinatilanteesta. Yritys toimii tällä hetkellä 

vain Suomessa, jolloin sille ei ole vielä kertynyt kokemusta 

kansainvälistymisprosesseista. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee käyttää 

enemmän aikaa suunnitteluun ja valmistautumiseen kuin kokeneemman yrityksen, 

minimoidakseen riskit ja epäonnistumisen todennäköisyys.  

 

Toinen heikkous yrityksellä on sen viime vuosien liikevoitto. Case-yrityksen 

liiketoiminta on ollut tappion puolella vuosina 2016 ja 2017 ja sen liikevoitto vuonna 

2017 oli reilusti miinuksen puolella (Finder 2019; Asiakastieto 2019). Toisaalta, kun 

katsotaan yrityksen liikevaihtoa, on se ollut vuosina 2016 ja 2017 reilusti korkeampi 

kuin edellisinä vuosina (Finder 2019; Asiakastieto 2019). Tämä tarkoittaa, että 

yrityksen tulot ovat kasvaneet ja toiminnan kasvaessa myös sen menot ovat 

kasvaneet. Viime vuosien tappio voi siis johtua toiminnan nopeasta kasvamisesta ja 

siihen liittyvistä investoinneista. Tämä herättää kuitenkin kysymyksen, onko yrityksen 

talous tarpeeksi vahva kansainvälistymiseen. Kuten teoriaosuudessa ilmeni, 

menestyksekäs kansainvälistyminen vaatii yritykseltä investointeja sekä tervettä 

taloudellista pohjaa.  Jos yritys ei kykene kansainvälistymisen vaatimiin 

investointeihin, tulee menestyksekkäästä laajenemisesta vaikeampaa tai jopa 

mahdotonta.  

 

Kolmanneksi, koska virolaiset arvostavat liiketoiminnassa viron kielen taitoa, voidaan 

yrityksen viron kielen taidon puutetta pitää heikkoutena. Virolaiset saattavat odottaa 
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saavansa palvelua omalla kielellään, ja jos tämä ei ole mahdollista he saattavat etsiä 

yrityksen, joka tällaista palvelua pystyy tarjoamaan. Koska kyseisen palvelun 

englanninkielinen sanasto ei muutenkaan ole niin sanottua yleissanastoa, voi 

englannin kielellä kommunikoidessa tulla ongelmia, jos asiakas ei ymmärrä palvelua 

tai sen tarpeellisuutta. Huono viron kielen taito täten hankaloittaa asiakkaan kanssa 

kommunikointia, palvelun myyntiä sekä tiiviin asiakassuhteen luomista.  

 

3.4.3. Mahdollisuudet 

 

Case-yritys kohtaa Viron markkinoilla reilusti mahdollisuuksia. Virossa kuluttajilla ja 

yrityksillä on kasvava kiinnostus ekologisuutta ja kierrätystä kohtaan. Yritykset 

haluavat kehittää toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi ja kuluttajat 

valita ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Tämä viittaa siihen, että maassa 

mahdollisesti olisi kysyntää case-yrityksen kaltaiselle yritykselle: Yritys voi auttaa 

jätehuollon yrityksiä selvittämään, kierrätyksen kasvaessa, miten se voi minimoida 

ympäristön kuormituksen. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään palveluitaan 

tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi kierrätysasteen kasvaessa ja täten 

jätehuollon palveluiden luonteen muuttuessa.  

 

Viron hyvä poliittinen ja taloudellinen tilanne myös avittavat yrityksen toimintojen 

laajentamista maahan. Virossa talous on tasaisessa kasvussa, minkä ansioista 

yritykset maassa saattavat olla halukkaampia tekemään isompia investointeja kuin 

talouskasvun ollessa epävarmaa. Koska case-yrityksen palvelu ei ole jätehuollon 

yrityksille välttämättömyys, on todennäköidempää, että palvelu ostetaan silloin, kun 

taloudella menee hyvin. Suomen ja Viron poliittiset suhteet voivat myös osaltaan 

helpottaa toimintaa Virossa. Läheisistä naapurisuhteista ja suomalaisten tuotteiden ja 

palveluiden viennin määrästä voi päätellä, että virolaiset arvostavat suomalaisia 

hyödykkeitä ja ostavat niitä mielellään. Tämä taas voi tarkoittaa, että virolaiset yritykset 

valitsevat mieluiten palvelun tutusta ja läheisestä maasta, kuten Suomesta kuin 

maasta, jonka tuotteita ja palveluita he eivät entuudestaan tunne tai jonka kanssa 

heillä on huonot välit.   
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3.4.4. Uhat 

 

Niin kuin kaikki ulkomaan markkinat, myös Viro tarjoaa yritykselle joitakin uhkia 

kansainvälistyessä. Ensimmäisenä, Viron alhainen hintataso saattaa aiheuttaa 

yritykselle ongelmia, sillä palvelua ei välttämättä pystytä myymään samalla hinnalla 

kuin Suomessa. Virolaiset ovat myös hyvin hintaherkkiä, minkä takia virolaiset 

yritykset saattavat helposti valita halvemman vaihtoehdon, vaikka kalliimpi vaihtoehto 

olisi laadukkaampi. Uhkana tässä on täten tilanne, jossa palvelu menee virolaisille 

kaupaksi vain hinnalla, joka ei ole kannattava case-yritykselle. Kysymyksenä siis on, 

miten paljon hintaa tulee alentaa ja pystytäänkö kuluja alentamaan niin paljon, että 

palvelun myynti olisi kannattavaa.  

 

Toiseksi, vaikka samanlaisen palvelun myyjiä, jotka ovat keskittyneitä samalle 

segmentille on vain harvoja, tulee substituoivien, eli korvaavien palveluiden myyjät 

ottaa huomioon. Case-yrityksen palvelu on kannattavampi kuin palvelun sisäistäminen 

silloin, kun tarvitaan vain muutamia yksittäisiä raportteja nopealla aikataululla. 

Kuitenkin, jos jätehuollon yritys haluaa jatkuvaa, pitkäaikaista analyysiä, voi palvelun 

sisäistäminen olla kannattavampaa. Varsinkin Viron liki kolme kertaa pienemmällä 

palkkatasolla sisäistämisen kustannukset voivat olla merkittävästi pienemmät kuin 

Suomessa: voiko Virossa siis olla tilanne, jossa useammat yritykset päättävät 

sisäistää palvelun mieluummin kuin ulkoistaa sen? Myös konsultointipalvelujen myyjät 

voivat tuottaa yrityksille uhkia, vaikka kilpailija ei olisi erityisesti keskittynyt jätehuollon 

yrityksiin, sillä nämä yritykset saattavat kuitenkin myydä palvelujaan jätehuollolle. 

Hintaherkkä yritys saattaa helposti valita itselleen halvimman vaihtoehdon, vaikka 

halvin ei olisi erityisesti erikoistunut jätehuoltoon. Tässä kysymyksenä on, pystyykö 

case-yritys perustelemaan, miksi jätehuollon erikoistuntemus on asiakkaalle 

mahdollisesti kalliimman hinnan arvoinen.  

 

Kolmantena uhkana voidaan pitää sitä, että aikaisemmissa tutkimuksissa selvisi, että 

virolaisten yritysten halut ja toimet eivät välttämättä kohdanneet keskenään. Tältä 

kantilta voidaan siis hieman kyseenalaistaa sitä, onko virolaisilla yrityksillä oikeasti 

tahtoa ja motivaatiota muuttaa toimintojaan ympäristöystävälliseksi, erityisesti jos 

tämä vaatii yrityksiltä isoja investointeja.  
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4. Tulokset 

 

Tässä osiossa analysoidaan tutkimuksen tuloksia alatutkimuskysymysten perusteella, 

joiden avulla saadaan vastaus päätutkimuskysymykseen. Ensimmäiseksi vastataan 

kysymykseen ”miten Viron liiketoimintaympäristö vaikuttaa suomalaisen yrityksen 

kansainvälistymiseen?”, toiseksi ”miten kohdemaan markkinakulttuuri vaikuttaa 

lähestymistapaan?”, kolmanneksi ”onko Virossa kysyntää case-yrityksen palvelulle?” 

ja neljänneksi ”mitä vientimuotoa case-yrityksen tulisi käyttää?”.  

 

4.1. Liiketoimintaympäristö 

  

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli ”miten Viron liiketoimintaympäristö 

vaikuttaa suomalaisen yrityksen kansainvälistymiseen?”. Liiketoimintaympäristön 

analysoinnissa ei tullut esiin merkittäviä esteitä, jotka vaikuttaisivat yrityksen toiminnan 

laajentamista Viroon. Koska molemmat maat kuuluvat Euroopan Unioniin, on 

kansainvälistymisen esteitä poistettu maiden väliltä. Maiden välillä palvelut saavat 

liikkua vapaasti ja suomalainen yritys voi helposti palkata virolaisen työntekijän 

yritykseensä. EU-jäsenyys siis pienentää viennin esteitä, riskejä ja kustannuksia. EU-

jäsenyys yhdessä Viron matalan palkkatason kanssa tarkoittaa, että esimerkiksi 

virolaisen konsultin tai työntekijän palkkaaminen on helppoa ja suhteellisen halpaa. 

Schengen sopimuksen ansiosta maiden välillä liikkuminen on myös helppoa ja 

vapaata, jolloin yrityksen suomalaiset edustajat pystyvät matkustamaan asiakkaiden 

luo ilman ongelmia tai viisumeja.  

 

Virossa ostovoima on kuitenkin heikompi ja hintataso matalampi kuin Suomessa. 

Nämä yhdessä virolaisten hintaherkkyyden kanssa tarkoittavat, että suomalainen 

hinta on todennäköisesti virolaisille liian kallis, jolloin maasta ei välttämättä löydy tällä 

hinnalla kysyntää. Jos palvelun avulla virolainen yritys voi saada aikaan säästöjä 

kustannuksissaan, kannattaa yrityksen käyttää tätä hyödykseen perustellessaan 

palvelunsa hintaa: mikä olisi siis todellinen kustannus ottaen huomioon palvelun 

hinnan ja sen tulosten avulla saatavat säästöt. Case-yrityksen tulee kuitenkin varautua 
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siihen, että hintoja tulee alentaa Viron markkinoilla sellaiseksi, että virolaisilla yrityksillä 

on siihen varaa.   

 

Koska Viro on digitaalisuuden esikuva, tulee yrityksen toiminnan olla mahdollisimman 

digitaalista ja paperitonta. Koska virolaiset hoitavat sopimukset ja allekirjoitukset 

digitaalisesti ja paperittomasti, tulee yrityksen myös varautua tähän. Virolainen 

asiakas, joka on tottunut hoitamaan lähes kaiken digitaalisesti viimeisen kymmenen 

vuoden ajan, voi pitää paperisten esitteiden ja sopimusten antamista 

vanhanaikaisena. Sosiaalisella medialla ja internetillä on myös vahva vaikutus 

ostopäätöksiin, joten yrityksen tulee varmistaa, että internetistä löytyy helposti tietoa 

yrityksestä viron, tai vähintään englannin kielellä. Jos virolaiset eivät löydä yrityksestä 

helposti tietoa sosiaalisesta mediasta tai hakukoneesta, on todennäköistä, että he 

siirtyvät nopeasti sellaisen kilpailijan luokse, josta tietoa löytyi.  

 

4.2. Kulttuuri 

 

Toinen alatutkimuskysymys oli ”miten kohdemaan markkinakulttuuri vaikuttaa 

lähestymistapaan?”. Kulttuurien vertailussa kävi ilmi, että Viron ja Suomen kulttuurit 

ovat melko samanlaisia keskenään. Kulttuurien väliltä löytyy kuitenkin pieniä eroja, 

jotka tulee ottaa huomioon kommunikoidessa virolaisten asiakkaiden, konsulttien ja 

työntekijöiden kanssa. Kuten ei suomalaisillekaan, virolaisille ystävyys- ja 

perhesuhteet eivät ole tärkeitä liiketoiminnassa. Tämä viittaa siihen, että virolaisten 

kanssa ei tarvitse luoda erillistä suhdetta, esimerkiksi illallisten tai saunailtojen kautta, 

ennen kuin voidaan tehdä kauppaa keskenään. Koska virolaisilla on ”aika on rahaa” 

asenne sekä halu pysyä kiireisenä, voi tällaiset tapaamiset tuntua virolaisten mielissä 

jopa ajantuhlaukselta.  

 

Yleisesti ottaen, virolaiset eivät myöskään arvosta erityisesti titteleitä. Tässä piirteessä 

on kuitenkin hieman hajontaa, sillä Neuvostoliiton jäljiltä vanhemmat ikäluokat 

arvostavat vielä titteleitä. Yleistettynä siis nuorempien sukupolvien kanssa 

työskennellessä edustajan tittelillä ei ole merkitystä, mutta vanhempien sukupolvien 

kanssa edustajaksi kannattaa lähettää henkilö, jolla on korkeampi titteli.  
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Virolaisilla on myös tapana olla puhumatta ongelmista, olla näyttämättä vahvoja 

tunteita ja ottaa kritisismi henkilökohtaisesti. Yrityksen ei siis kannata maassa luottaa 

siihen, että virolaisten kanssa ei ole ongelmia vain siksi, että niistä ei suoraan kerrota. 

Yrityksen kannattaa yrittää lukea virolaisia hieman rivien välistä, kysyä suoraan 

ongelmista sekä kysyä palautetta asiakkailta. Virolaisten kanssa tulee myös välttää 

kritisoivaa puhetapaa, ettei yrityksen edustaja vahingossa loukkaa potentiaalista 

asiakasta.  

 

Laajentaessa toimintaa Viroon, yrityksen henkilökuntaa tulee kouluttaa siihen, miten 

virolaisten kanssa tulee käyttäytyä, ja miten heille tulee puhua. Vaikka virolaiset 

ovatkin melko samanlaisia suomalaisten kanssa, erilaisuuksia löytyy ja ne tulee ottaa 

huomioon, jos halutaan voittaa virolaisten kunnioitus ja luottamus. Henkilökunta, joka 

ei ole valmistautunut kunnolla kommunikointiin virolaisten kanssa on yritykselle iso 

heikkous, joka vaikeuttaa palvelun myyntiä sekä saattaa jopa alentaa 

asiakastyytyväisyyttä. Koska osa asiakkaista löytää case-yrityksen palvelut 

asiakassuositusten kautta, on tärkeää, että yritys maksimoi suositusten 

todennäköisyyden: valmistautunut henkilökunta ja tätä kautta onnistunut 

kommunikaatio asiakkaiden kanssa avittaa tässä.  

 

4.3. Kysyntä 

 

Kolmas alatutkimuskysymys tutkimuksessa oli ”onko Virossa kysyntää case-yrityksen 

palvelulle?”. Tutkimusten mukaan Virossa on kasvava halu vähentää saasteen ja 

jätteen määrää, mutta ympäristöasiat ovat siellä yleisesti huonommin kuin Suomessa. 

Ympäristöasioiden huonompi taso toisaalta merkitsee, että maassa on vielä reilusti 

tilaa kehittää. Virolaiset yritykset ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kestävästä 

kehityksestä sekä osoittaneet tahtoa kasvattaa kierrätystä. Lisääntynyt kierrätys 

vaikuttaa myös jätehuollon yritysten toimintaan, ja case-yrityksen palvelu voi auttaa 

jätehuollon yrityksiä kehittämään toimintaansa kierrätyksen kasvaessa. Maassa on 

myös kasvatettu jäteveroa, mikä toimii yrityksille isona kannustimena kehittää 

tuotantoaan vähemmän saastuttavammaksi ja jätettä tuottavaksi. Koska yritykset 
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säästävät jäteverossa kehittämällä toimintaansa, voi yritys käyttää näitä säästöjä 

palvelunsa ostokannustimena. Nämä tulokset siis viittaavat siihen, että yrityksen 

palvelulle on Virossa paljon kysyntää ja kohdemaa soveltuu yrityksen palvelulle hyvin.  

 

4.4. Vientimuoto 

 

Neljäs, ja viimeinen alatutkimuskysymys tutkimuksessa oli ”mitä vientimuotoa case-

yrityksen tulisi käyttää?”. Ensimmäisenä vaihtoehtona tutkielmassa tarkasteltiin 

epäsuoraa vientiä. Epäsuorassa viennissä yritys ei itse ole asiakkaidensa kanssa 

kontaktissa eikä yritys kasvattaisi tästä muodosta osaamista kansainvälistymisestä. 

Epäsuora vienti ei siis sovellu case-yrityksen toimintatapaan, jossa asiakkaiden 

kanssa halutaan tavata kasvotusten ja olla suorassa kontaktissa. Alihankinnan avulla 

yritys voisi ulkoistaa virolaisten asiakkaiden asiantuntijapalvelut virolaisille 

työntekijöille. Näin yritys saisi helposti laskettua hintojansa, kun käytössä olisi 

halvempaa virolaista työvoimaa. Yritykselle on kuitenkin tärkeää palkata vain parhaat 

ja korkeasti koulutetut osaajat laadun takaamiseksi. Ulkomaalaisten työntekijöiden 

käyttö vaikeuttaisi laadunvalvomista ja olisi yrityksen periaatteiden vastaista. Suoran 

viennin avulla yritys saisi helpommin markkinainformaatiota kohdemaasta, mutta sillä 

olisi huonompi loppuasiakkaan tuntemus. Tässä muodossa agentti tai kaupanvälittäjä 

hoitaisi kontaktit asiakkaan kanssa sekä myynnin ja välittäisi vain ostopyynnöt 

yritykselle. Koska case-yrityksen palvelun myyntitilanteessa asiantuntemus on 

tärkeässä asemassa, on myynnin onnistumisen kannalta tärkeää, että myyjällä on 

tarpeeksi tuntemusta kyseessä olevasta palvelusta. Tässä muodossa yritys ei 

myöskään olisi itse kontaktissa asiakkaaseen, mikä ei sovi yrityksen toimintatapaan.  

 

Näistä syystä välitön vienti olisi yritykselle parhain vientimuoto. Välitön vienti sopii 

tilanteessa, jossa myyntivolyymit ovat pienet, yksittäisen kaupan arvo merkittävä ja 

tarvittava asiantuntemus avainasemassa, kuten case-yrityksen tilanteessa on. 

Toimitusjohtajan mukaan asiakkaat tapaamisissa usein testaavat yrityksen 

asiantuntemusta ja ulkoinen henkilö ei yksinään yrityksen asiantuntemusta pystyisi 

välittämään asiakkaalle. Koska yrityksellä kuitenkin on melko vähän kokemusta 

kansainvälistymisestä eikä juuri yhtään viron kielen taitoa, olisi kannattavaa hankkia 
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apuun virolainen konsultti. Tämä konsultti auttaisi yritystä löytämään asiakkaita sekä 

auttaisi yritystä myynnissä ja kommunikoimaan asiakkaiden kanssa viroksi.  Konsultin 

tulisi olla viron kielen taitoinen henkilö, jolla on aikaisempaa kokemusta markkinasta 

ja sopivia paikallisia kontakteja. Konsultin olisi hyvä myös tuntea palvelu jo 

entuudestaan, jolloin palvelun myyminen olisi helpompaa, tosin tällaisen konsultin 

löytäminen voi olla haaste.  

 

Koska yrityksen perustaminen on helppoa ja nopeaa Virossa, voisi tytäryhtiön 

perustaminen kohdemaahan olla kannattavaa. Tällöin yritys pystyisi palkkaamaan 

virolaisen konsultin Viron alhaisemmalla palkkatasolla. Kun Virossa on vain yksi 

työntekijä, ei yrityksen tarvitse hankkia erillistä toimistoa kohdemaasta, vaan se voisi 

esimerkiksi vuokrata Tallinnasta työpöydän työntekijälle. Tallinnassa työpöytiä tarjoaa 

esimerkiksi Spring Hub, josta voi vuokrata kiinteän työpöydän 160 € kuussa. (Spring 

Hub 2019) Toinen vaihtoehto olisi yrittää löytää yrityksen käyttämästä suomalaisesta 

yliopistosta viron kielen taitoinen asiantuntija, joka voisi olla kontaktissa asiakkaiden 

kanssa. Tällöin työntekijä voisi työskennellä yrityksen Suomen toimistossa ja 

matkustaa asiakkaiden luokse kohdemaahan vain tarvittaessa.  

 

Välittömässä viennissä case-yrityksen vahva asiantuntemus säilyisi sekä 

myyntitilanteessa että palvelun tuotossa ja vientiä pystyttäisiin hallitsemaan 

paremmin. Yritys saisi myös tarvitsemansa tuntemuksen virolaisista asiakkaista, 

jolloin yritys pystyy keräämään tarvittavaa tuntemusta kohdemarkkinasta ja palvelut 

olisi mahdollista räätälöidä juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.   

 

5. Johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin suomalaisen pk-yrityksen kansainvälistymistä ja case-

yritykselle sopivaa lähestymistapaa Viron markkinoille. Sopivaa lähestymistapaa 

etsittiin vertailemalla erilaisia vientimuotoja, tutkimalla kohdemaan makroympäristöä 

ja kulttuuria sekä analysoimalla yrityksen palvelua, yrityksen vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä kohdemaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Tutkielman 

teoreettisessa osassa hyödynnettiin nykyistä kirjallisuutta ja tutkimuksia liittyen pk-
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yrityksen kansainvälistymiseen. Tutkimuksen empiirisessä osassa aineistona 

käytettiin erilaisia markkinakatsauksia sekä uutisia. Näiden lisäksi tutkielmassa 

toteutettiin puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastateltiin case-yrityksen 

toimitusjohtajaa. Tutkielma tehtiin case-yrityksen näkökulmasta ja se rajattiin 

koskemaan vain suomalaisia pk-yrityksiä, vain yhtä yrityksen palvelua ja 

asiakassegmenttiä, sekä vain Viron markkina-aluetta.  

 

Tutkimuksessa ei ilmennyt merkittäviä esteitä toiminnan laajentamiselle. Kuten 

kansainvälistymisessä aina, kohdemaa tarjoaa yritykselle erilaisia mahdollisuuksia ja 

uhkia, jotka yrityksen tulee tunnistaa ja ottaa huomioon toiminnassaan. Sekä Suomen 

että Viron kuuluminen EU- ja Schengen-maihin poistaa viennin esteitä sekä pienentää 

riskejä ja yhdessä matalan palkkatason ansiosta virolaisen työntekijän palkkaaminen 

on helppoa ja suhteellisen halpaa. Nämä tekijät muodostavat kohdemaan 

merkittävimmät mahdollisuudet case-yritykselle. Viron liiketoimintaympäristössä 

merkittävimmät vientiin vaikuttavat uhat ovat Viron heikko ostovoima, alhainen 

hintataso sekä virolaisten hintaherkkyys. Nämä tekijät yrityksen tulee ottaa toimissaan 

huomioon varautumalla siihen, että hintoja tulee laskea laajentuessa Viroon. Tämä 

löydös tukee Erosen väitettä siitä, että kansainvälistyessä joitakin ominaisuuksia tulee 

säätää kohdemaahan sopivaksi. Kuten Eronen totesi, hinnan alentaminen ei ole 

kannattavaa yritykselle tapauksissa, joissa palvelun laatua tulisi heikentää 

merkittävästi tai sen myynnistä tulisi tappiollista. Case-yrityksen tuleekin selvittää, 

miten paljon heillä on varaa laskea hintoja heikentämättä laatua merkittävästi sekä 

kelpaako tämä hinta virolaisille asiakkaille.   

 

Kuten Seristö totesi, eri liiketoimintaympäristöissä vallitsevat erilaiset kulttuurien arvot. 

Näin on myös Viron kulttuurissa, vaikka erot eivät olekaan merkittäviä. Viron 

kulttuurissa on kuitenkin asioita, jotka tulee ottaa huomioon kommunikoidessa 

virolaisten kanssa, jotta kohdemaassa toimimisesta tulisi helpompaa. Tärkeimmät 

löydökset kulttuurista ovat seuraavat: virolaiset eivät liiketoiminnassa aseta merkitystä 

ystävyys- tai perhesuhteille, mikä tekee liikesuhteen luomisesta helpompaa. Virolaiset 

eivät myöskään yleisesti ottaen arvosta titteleitä, jolloin yrityksen edustajan ei tarvitse 

omata korkeaa titteliä voidakseen kommunikoida virolaisen yrityksen kanssa.  
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Tutkimuksen perusteella sopivin vientimuoto case-yritykselle olisi välitön vienti, jolloin 

vahva asiantuntemus ja asiakastuntemus pystytään säilyttämään sekä 

myyntitilanteessa että palvelun tuotossa. Yrityksen tulisi palkata viron kielen taitoinen 

konsultti, joka tuntee Viron markkinan, omaa paikallisia kontakteja sekä mieluusti 

tuntee palvelun. Yritys voi palkata konsultin joko virosta ja perustaa Viroon tytäryhtiön 

tai palkata Suomesta viron kielen taitoisen asiantuntijan.  

 

Tutkimuksen perusteella voi myös olettaa Virosta löytyvän kysyntää yrityksen 

palvelulle kierrätyksen ollessa kasvussa sekä yrityksillä että kuluttajilla. Case-

yrityksen palvelu pystyisikin auttamaan Viron jätehuollon yrityksiä kehittämään 

toimintaansa kierrätyksen kasvaessa. Kuten Bose mainitsi, yrityksen tulee varmistaa 

kohdemaan sopivuus yrityksen tarjonnalle minimoidakseen riskit ja varmistaakseen 

toiminnan kannattavuuden. Yllä mainittujen tulosten perusteella voidaan todeta Viron 

sopivan yrityksen tarjonnalle hyvin. Yrityksen tulee kuitenkin ottaa huomioon SWOT-

analyysissä esiin tulleet heikkoudet ja uhat ja yrittää minimoida niiden vaikutukset. 

Pirnes ja Kukkola totesivat, että yrityksellä tulee olla terve taloudellinen pohja 

kansainvälistyessä. Case-yrityksen tulisikin pohtia, onko yrityksen taloudellinen 

tilanne ja resurssit riittäviä toiminnan laajentamiseen. Yrityksellä on kuitenkin 

vahvuutena kyky sopeuttaa toimintaansa nopeasti ja joustaa rutiineissa, mikä on 

Powellin sekä Musteenin, Francisin ja Dattan mukaan tärkeä vahvuus pk-yrityksillä 

kansainvälistyessä.  

 

5.1. Tulosten sovellus ja käytännön merkitys 

 

Yritysten kansainvälistyminen on aina yritys- ja kontekstikohtainen prosessi, eikä 

jokaiselle yritykselle ja jokaiseen kohdemaahan soveltuvaa yksityiskohtaista kaavaa 

voida luoda. Tämän tutkimuksen tulokset soveltuvat pääasiassa case-yrityksen 

käyttöön suunniteltaessa laajentumista Viron markkinoille. Case-yritys voi käyttää 

tutkimuksen tuloksia päätöksenteon tukena sekä ohjenuorana, miten virolaisten 

kanssa kommunikoinnissa tulee ottaa huomioon. Myös muut suomalaiset cleantech-

palveluita tarjoavat yritykset voivat käyttää tutkielman tuloksia apuna laajentaessa 

toimintaansa Viroon. Tutkimuksen teoreettista osaa voi myös muut yritykset käyttää 
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hyödyksi suunnitellessa toiminnan laajentamista Viroon. Muut yritykset voivat 

erityisesti hyötyä PESTEL-analyysistä sekä kulttuurien vertailusta. Käyttäessä näitä 

analyysejä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että analyysiin on otettu mukaan vain 

case-yrityksen näkökulmasta oleellisia asioita, ja siitä saattaa siksi puuttua muiden 

yritysten kannalta tärkeitä huomioita.  

 

5.2. Jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä tutkimus tarjoaa case-yritykselle katsauksen Viron liiketoimintaympäristöstä 

sekä kansainvälistymisestä. Ennen laajentumista Viron markkinoille yrityksen tulisi 

kuitenkin tutkia lisää yrityksen taloudellista tilannetta ja sen riittävyyttä, sekä sitä, miten 

paljon Viron markkinoilla tulee alentaa hintoja. Näiden perusteella yritys voi selvittää, 

onko sillä tarpeeksi resursseja laajentamiseen ja voiko palvelua myydä kannattavalla 

hinnalla kohdemaassa. Koska yrityksellä oli mielenkiintoa laajentaa toimintaansa 

Baltian maihin, on loogisesti case-yritykselle sopivia jatkotutkimusaiheita toiminnan 

laajentaminen Latviaan ja Liettuaan sekä kyseisiin maihin sopivat lähestymistavat.  
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Kysymys 1) Onko mielessä tietty palvelu, joka viedään ulkomaille tai tietty 

asiakasryhmä kohdemaassa? 

Kysymys 1a) Suosituin/tuottavin palvelu? 

Kysymys 1b) Tuottoisin asiakasryhmä? 

 

Kysymys 2) Minkälainen yrityksen markkinointistrategia on? 

Kysymys 2a) Mitä kanavia markkinoinnissa käytetään? 

Kysymys 2b) Onko yrityksellä jälkimarkkinointitoimenpiteitä, millaisia? 

 

Kysymys 3) Millainen on palvelun ostoprosessi? 

Kysymys 3a) Miten palvelu ostetaan? 

Kysymys 3b) Onko palvelu projektiluontoinen vai ns. jatkuvasti käytössä oston 

jälkeen? 

Kysymys 3c) Miten paljon aikaa palvelun osto vie asiakkaalta? Kuinka paljon 

tarvitaan tapaamisia asiakkaan kanssa myyntivaiheessa? 

Kysymys 3d) Miten paljon vaivaa ja resursseja palvelun tuottaminen vaatii 

asiakkaalta? Esim. tarvitaanko yritykseltä asiantuntijaa palvelun 

tuottamisessa? Kuinka monta tapaamista tarvitaan asiakkaan 

kanssa myynnin jälkeen, projektin aikana? 

 

Kysymys 4) Mistä ja miten palvelun hinta muodostuu? 

Kysymys 4a) Miten iso osa palvelun hinnasta riippuu asiantuntijoiden palkoista? 

 

Kysymys 5) Miten paljon yrityksellä on resursseja kansainvälistymiseen?  

Kysymys 5a) Minkälaista osaamista yrityksessä on kv-liiketoiminnasta? 

Kysymys 5b) Onko halua palkata uusia asiantuntijoita Virosta? 

Kysymys 5c) Minkälainen henkilöstön kielitaito on? Puhuuko henkilöstössä 

kaikki tarvittavat englantia? Kukaan viroa? 

 

Liite 1: Haastattelu  


